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PŘIJDOU V LEDNU TŘI KRÁLOVÉ?
Blíží se Vánoce a pro naše pracovníky to znamená příprava Tříkrálové
sbírky. Po zkušenostech s předešlou sbírkou připravujeme dva možné
scénáře. Oblíbenou variantou, kterou bychom si všichni přáli, je klasické
koledování dětí, které by měly do ulic vyrazit 7. – 9. ledna 2022. Variantou
druhou je tzv. online sbírka, kdy bude zřízen bankovní účet, kam můžeme
všichni přispívat. Při této formě přispívání vás prosíme o uvádění PSČ
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obcí regionu, kde Charita Nový Hrozenkov působí (Hovězí, Zděchov,
Huslenky, Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka a Velké Karlovice), aby
tento příspěvek mířil rovnou na Charitu Nový Hrozenkov. Abychom tuto
formu podpořili, budou rozmístěny zapečetěné pokladničky na obecních
úřadech
a farách v našich obcích. O dalším umístění pokladniček budeme informovat
prostřednictvím obecních rozhlasů začátkem nového roku. Pokud však
situace dovolí, uslyšíte z rozhlasu o vrcholících přípravách malých i velkých
koledníků, kteří vám přinesou koledu do vašich domovů.
A co bude z výtěžku sbírky financováno? Obnovení vybavení kuchyně a
zahrady Denního stacionáře Slunečnice, a také bude dofinancováno
vybudování nového hygienického zařízení se sprchou pro dvě nově zřízená
lůžka našich odlehčovacích služeb. A jako každý rok pomůžeme rodinám,
které se dostanou do tíživé životní situace.
Martina Pončíková
Charita Nový Hrozenkov
Bezbariérovou koupelnu ve Víceúčelovém charitním domě v Halenkově nám
pomohou finančním příspěvkem realizovat jak individuální dárci, tak větší
nadace a společnosti. Díky tomu budeme moci poskytovat kapacitně
rozšířenou pobytovou službu.
Na projekt máme již nyní vyčleněn dar 50 000 Kč od společnosti Kayaku
Safety Systems Europe, a dary od fyzických osob v celkové výši 75 000 Kč.
Obrátili jsme se i na nadační Fond pomoci Siemens a Nadaci ČEZ, nyní
však čekáme na rozhodnutí nadačních rad.
Přestavba bude stát cca 270 000 Kč, proto nám Váš „Tříkrálový dar“
pomůže k naplnění našeho cíle – pomáhat lidem v nepříznivých
životních situacích.
Lucie
Oriňáková,
získávání financí
pro projekty,
péče o dárce
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Milí přátelé charitního díla,
věříme, že jako každý rok (výjimky však
existují), tak i letos, se v prvních lednových
dnech za Vámi opět vydají do ulic, na kopce i
na samoty „Tři králové“. Vážíme si Vaší
podpory v minulém roce, i když podmínky
neumožnily osobní setkání s Vámi, přesto jste
nám na různých místech, nebo přes internet
zaslali finanční prostředky na rozvoj naší
další činnosti. Děkujeme. V našem regionu se
vybralo 471 452,-Kč.
Díky výtěžku této sbírky (2021):
● jsme mohli použít finanční prostředky na úhradu zastřešené haly pro
parkování služebních aut našich terénních pracovníků. Hlavně v zimních
měsících je důležité mít je pod střechou.
● jsme finančně přispěli rodinám, které se ocitli v těžké situaci.
Vaše důvěra je pro nás závazkem a současně povzbuzením pro naši
práci.
Další ročník Tříkrálové sbírky proběhne od 7. do 9. ledna 2022.
Z nové sbírky (2022) chceme:
● podpořit Denní stacionář Slunečnice – obnovit a doplnit vybavení
kuchyně, která slouží také k aktivitám v průběhu roku a na zahradě, která je
součástí domu, zřídit bylinkové a rybízové zákoutí.
● podpořit Odlehčovací službu, u které došlo k navýšení z 3 na 5 lůžek,
vybudováním nového sociálního zařízení se sprchou.
● stále chceme pomáhat rodinám, které se dostanou do problematických
situací, jako je nemoc, nepředvídatelná událost, apod.
Prosíme o Vaši štědrost.
Ing. Danuše Martinková
Charita Nový Hrozenkov ❘ Nový Hrozenkov 504 ❘ 75604
tel.: 571451548 ❘ reditel@nhrozenko.charita.cz❘
www.nhrozenkov.charita.cz
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Vážení přátelé,
nastal čas Adventu a v Charitě jsme se těšili na
Adventní koncert, kde se s vámi vždycky rádi
potkáváme, na společné setkání s pracovníky
všech našich služeb, je nás totiž už přes
osmdesát a v průběhu roku na tato setkání čas
moc nemáme. Dále na setkání se seniory, kteří
za námi přijíždějí, abychom si vzájemně popřáli
pěkné svátky a společně si zapívali a
popovídali.
Také na Domečku už se připravovali na setkání
s klienty a jejich příbuznými v předvánočním
čase. Vzhledem ke stále se zhoršující situaci epidemie Covid 19 se musíme
omluvit, žádná tato akce neproběhne.
Snad si společně na sebe vzpomeneme, když budeme v adventním čase
hodnotit uplynulé měsíce a taky procházet ten pomyslný seznam těch,
s kterými bychom se chtěli, až to zase skončí, potkat.
Přesto i tak vás chceme ubezpečit, že se na nás můžete spolehnout, pokud
budete potřebovat některou z našich služeb, pokud budete chtít poradit, ale
i tehdy, pokud si budete chtít s někým popovídat, když vám bude smutno.
Jsme tu pro vás.
Za to chci především poděkovat našim zaměstnancům a také všem těm,
kteří nás finančně podporují. Jedná se o nadace, firmy, naše obce v regionu,
atd. a základ, od kterého se odrážíme je z MPSV a ZK.
Těch posledních několik měsíců bylo velmi náročných. Už jsme si mysleli,
že jsme tu nemoc z velké části překonali a tak se doháněla setkání, školení,
výjezdy a zájezdy s našimi klienty. Možná i to přispělo k větší únavě a menší
imunitě vůči tomuto vytrvávajícímu viru.
Proto, pokud nejste ještě očkovaní, pomyslete na všechny, kteří se ze
zdravotních důvodů nemohou nechat naočkovat a také na malé děti.
Svoboda spočívá v zodpovědnosti.
Moc se opatrujte, přeji klidný adventní čas a krásné Vánoce uprostřed svých
blízkých.
Ing. Danuše Martinková,
ředitelka
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE LÁVKA TVOŘÍ
Sociální rehabilitace LÁVKA
je určena pro dospělé lidi
a
seniory,
kteří
chtějí
plnohodnotně fungovat. I
když je nyní špatné období z
důvodu
nemoci
covidu,
podařilo se nám vytvořit
krásný Vánoční věnec, který
byl věnován paní ředitelce. S
klienty jsme také stihli napéct
domácí pečený čaj, který je
přímo stvořený pro toto
chladné období. Klienti si tuto událost velice užili, což je také náplň této
rehabilitace. Jestliže máte na paměti někoho, kdo by rád navštívil naši
rehabilitaci, bude vždy vítán.
Neváhejte nás kontaktovat na
telefonním
čísle
733685408.
Andrea Ondráčková,
LÁVKA – Sociální rehabilitace

Poradna sv. Rity: Nový Hrozenkov 504, Nový Hrozenkov
(nově zrekonstruovaná budova u hlavní silnice ve středu obce)
tel.: 728 324 494.
KAŽDÉ ÚTERÝ od 14:00 – 16:00
terénní forma – mimo poradnu (út, 10:00 – 13:30)
SLUŽBA JE BEZPLATNÁ
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ROZLOUČENÍ SE S POUTNÍ SEZÓNOU 2021
Společnou poutí na oblíbené mariánské poutní místo Svatý Hostýn jsme
12. listopadu uzavřeli letošní poutní sezónu. I když nás provázela pořádná
mlha, byla to příjemná pouť. Někdo se dokonce vydal po 273 schodech
posypaných pestrobarevným listím dolů k Vodní kapli.
Naším speciálním autobusem jsme letos na Svatém Hostýně byli několikrát.
A nejen tam. Byli jsme třeba v Olomouci na Svatém kopečku nebo na
Slovensku na Turzovce. Jsme rádi, že epidemiologická situace nám
umožnila během roku společně někam vyjet, společně něco prožít. Je
příjemné, když v autobuse na zpáteční cestě vidíme poutníky radostné a
duchovně posílené. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se s námi přes
všechna koronavirová opatření letos na pouť vydali a už teď se těším na rok
příští. Stejně tak jako naše
nejstarší poutnice, která se
nás cestou ze Svatého
Hostýna ptala: „Tak co, kde
„zapaříme“ příště?“
Marie Fedorová,
pastorační asistentka

Vážení a milí naši
výletníci a příznivci,
ráda bych vám touto
cestou poděkovala za vaši přízeň, kterou jste nám projevovali během
uplynulého roku. Děkuji vám, že jste se i v této nelehké době vydávali s námi
na naše výlety a poutě. Nebylo to vždy jednoduché, koronavirová opatření
nám to komplikovala, ale vždy jsme to společně nějak zvládli.
Dovolte mi, abych vám popřála požehnané Vánoce, prožité v klidu,
pokoji a ve zdraví! Všechno nejlepší do nového roku 2022, hodně
štěstí, lásky, Božího požehnání a hlavně pevné zdraví! Budu se na vás
opět moc těšit v tom příštím, doufejme, že snad lepším roce.
Jana Němečková,
vedoucí Sociální dopravy
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VE SLUNEČNICI SE SBÍHALY SLINY
Před zimou jsme ve
stacionáři
nemohli
vynechat dvě oblíbené
aktivity.
První
bylo
nakládání zelí. O pár týdnů
později, až bylo zelí pěkně
vykvašené, jsme se pustili
do té ještě oblíbenější vaření
si
vlastního
zabijačkového
oběda.
Obědy z jídelny jsme si
odhlásili, protože jídla bylo
požehnaně
polévka,
zemáky,
vlastní
zelí,
jitrnice,
jelítka,
ovar,
škvarky. To za zpěvu a tónů harmoniky. Jen co jsme dodělali adventní věnce,
jsme se pustili do pečení cukroví. Ač si třeba někteří uživatelé už na recepty
nevzpomenou, tvarování cukroví je těší.
Denní stacionář Slunečnice nabízí setkávání seniorů i osob s
duševním, mentálním nebo tělesným postižením v podnětném
prostředí. Vždy nás potěší, když nám uživatelé říkají, že je služba pro
ně prospěšná, líbí se jim u nás a domlouvají si další dny v týdnu, kdy k
nám budou pravidelně docházet. V poslední době nás také těší
vzrůstající zájem
o službu z řad nových uživatelů.

CESTA ZA BETLÉMEM
Na konci listopadu jsme se s uživateli
Stacionáře
vydali
na
výlet
bezbariérovým autobusem. Jeli jsme na
výstavu
dřevěného
mechanického
betléma
v Horní Lidči. Pracovnice, která má tuto
expozici na starosti, nám vyšla už
dopředu vstříc, umožnila nám prohlídku
před oficiální otevírací dobou, abychom
se nepotkali s žádnými jinými
návštěvníky. Je to drobnost, ale v době
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epidemie je užitečné hledat způsoby, jak poskytovat službu co nejbezpečněji
a zároveň hodnotně.
Mechanický betlém nás ohromil. Žasli jsme nad věrnými modely známých
moravských a slovenských staveb i nad důmyslným systémem pohybu figur.
Nejdříve jsme shlédli dokument, který se k betlému vázal, potom nám paní
průvodkyně popsala jednotlivé prvky betlému a okolnosti jeho vzniku. Měli
jsme
možnost
si
jej
důkladně
a nerušeně prohlédnout.
Děkujeme paní průvodkyni, charitnímu řidiči autobusu, který nás bezpečně
na místo dovezl, tak i dárkyni, která nám tento výlet uhradila v rámci projektu
Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata.

Vojtěch Petroš,
vedoucí a sociální pracovník
Denního stacionáře Slunečnice
Více informací získáte na webových stránkách
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https://jeziskovavnoucata.rozhlas.cz/
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UŽ JSTE NAPSALI JEŽÍŠKOVI?
Pamatujete si na pocit, kdy jste si bez obav napsali, co byste si přáli pod
stromeček a cítili tím kouzlo Vánoc? Již brzy to opět přijde. Tento rok se
Charita Nový Hrozenkov zapojuje do několika předvánočních aktivit. Již
pátým
rokem
jsou
„Ježíškova
vnoučata“
známým
projektem
organizovaný Českým rozhlasem (www.jeziskovavnoucata.cz) s jediným
cílem, rozdávat radost. My, jako zprostředkovatelé, můžeme zapsat do
tohoto systému Vaše nesplněná přání, či vytoužené zážitky. Tato přání se
budou plnit do seznamu postupně, a to až do začátku Vánoc. Člověk sám se
však může stát i Ježíškovým vnoučetem, tím, kdo obdarovává. Na webových
stránkách si najdete jak splnit přání jiným. Na hlavní stránce výše zmiňované
splníte přání tak, že si uděláte rezervaci dárku, který byste chtěli předat či
zaslat konkrétnímu obdarovávanému. Ať už dárek vybraný ze seznamu
přání zašlete, nebo osobně předáte, to záleží na vás, ale i na seniorovi, jak
moc doširoka svou náruč otevře.
Ježíškova vnoučata | Splňte vánoční
přání lidem
v domovech pro seniory.

Projekt Českého rozhlasu. Propojujeme osamocené lidi v domovech
a plníme jim vánoční přání. Staňte se Ježíškovým vnoučetem i vy!
www.jeziskovavnoucata.cz

A to není všechno. Obcházíme Vás s tužkou a papírem, za kterými Ježíšek
(rodina, kamarád) už dlouho nepřišel, a ptáme se na Vaše sny a přání. Velmi
děkujeme firmě Austin Detonator s.r.o., která vymyslela koncept „Strom
splněných přání“. Je to skutečně strom, který je před vrátnicí. Jeho
prostřednictvím pracovníci této firmy plní individuální přání osamělým
seniorům. Strom byl původně ověšen naší organizací dvanácti přáníčky, ale
dostali jsme pozitivní zprávu, že strom můžeme doplnit o dalších deset
přání, a tímto zpříjemnit svátky dalším opuštěným lidem žijících v odlehlých
oblastech.
Dana Haferníková,
vedoucí Charitní pečovatelské služby,
Osobní asistence
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VÁNOČNÍ BALÍČKY NA UKRAJINU
Tato každoroční jednorázová akce patří k
oblíbeným, jak mezi obdarovanými, tak mezi
dárci. Její počátek se datuje již od roku 2008.
Principem
je
obdarování
konkrétních
ukrajinských dětí konkrétními dárci. I tento rok
se náš „Domeček“ bez rozmýšlení a s chutí
zapojil. Vědomí, že uděláme radost, nás
motivovalo nejvíce. Pro řadu dětí a jejich rodiny
představuje takový balíček výraznou materiální
pomoc. Rozzářené oči chlapečka Markijana a
holčičky Sofie budou pro nás všechny největší
odměnou.
Eva Kameniczká,
sociální pracovnice
Dům pokojného stáří,
Odlehčovací služba

Charita
Nový
Hrozenkov připravila
tyto vánoční balíčky
celkem pro čtyři děti.
Další
dva
balíčky
putují
ke
dvěma
desetiletým chlapcům,
na které se skládali
všichni zaměstnanci a
převážně
kolegyně z Pečovatelské služby. Tyto děti žijí v dětských domovech, a proto
jim tyto dárky určitě udělají velkou radost. My jim za celou Charitu Nový
Hrozenkov přejeme hezké Vánoce, dobré zdraví,
přívětivé a podporující prostředí.

Donatio, znamená latinsky darování. Všem,
kteří tak učinili, velmi děkujeme
a přejeme klidné vánoční svátky s radostí,
pokojem a láskou v srdci.
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HLEDÁME NOVÉ PRACOVNÍKY/CE
PEČOVATELKA
Hledáme:


trpělivou, ochotnou a empatickou posilu do našeho týmu



čistý trestní rejstřík



řidičské oprávnění sk. B, aktivní řidič

Náplň práce:





poskytování terénní pečovatelské služby
péče o seniory, osoby se zdrav. postižením, osoby s chronickým
onemocněním apod.
zajištění pomoci a podpory při běžných denních činnostech
v domácnostech klientů (pomoc při hygieně, jídle, oblékání)



doprovod klientů k lékařům, na nákupy, apod.



individuální plánování a vedení dokumentace

Nabízíme:
 DPP s možností přechodu na HPP
 pestrá, užitečná a smysluplná práce
 přátelská atmosféra na pracovišti
 5 týdnů dovolené
 stravenky
 zázemí stabilní neziskové organizace

Své životopisy a motivační dopisy, prosím,
zasílejte Mgr. Lucii Kašparové,
email:lucie.kasparova@nhrozenkov.charita.cz
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SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/CE
Hledáme:





pracovnici/pracovníka s odbornou způsobilostí dle zákona 108/2006
Sb., nezbytné pro kvalifikaci sociálního pracovníka (VŠ, VOŠ)
zájem o sociální práci, kladný vztah k seniorům
organizační schopnosti, samostatnost, zodpovědnost, schopnost
týmové spolupráce



čistý trestní rejstřík



řidičské oprávnění sk. B

Náplň práce:


poskytování sociálního poradenství



metodické vedení sociální práce



provádění sociálního šetření v rámci
regionu



podpora týmu pečovatelek



prezentace a propagace služby



stanovení a realizace plánu péče

Nabízíme:
 pestrá, užitečná a smysluplná práce
 přátelská atmosféra na pracovišti
 další vzdělávání a seberozvoj
 pracovní smlouva na dobu určitou s možností prodloužení na dobu
neurčitou
 5 týdnů dovolené, věrnostní odměny
 zázemí stabilní neziskové organizace působící již 28 let
 nástupní mzda 26.000 - 27.000
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ZÁDUŠNÍ MŠE
Na začátku listopadu se konala
zádušní mše v kostele sv. Jana
Křtitele. Ze všech zařízení Charity byli
dopraveni
klienti,
aby
slyšeli
povzbudivá slova pana faráře, který
také neopomněl hovořit o životě po
smrti, věrnosti Bohu a niterné
svobodě každého věřícího člověka.
V kostele bylo příjemně, výzdoba již
naznačovala, že se blíží svátky
vánoční, a že právě v tuto dobu
bychom měli myslet na své blízké ještě věrněji než kdy jindy, a to nejenom
na ty žijící, ale také na naše milované zemřelé. Klid, odevzdání a pokora
zde byly také, když jsem se rozhlédla kolem sebe. Mše se zúčastnili naši
pobytoví klienti, kteří buďto seděli na vozíčcích nebo je doprovázeli naši
zaměstnanci, jakoby to byla jedna velká rodina. A myslím, že skutečně je.
Všichni
jsme
tiše
naslouchali
a mohli tak odpočinout od všedních starostí a povinností. Snažila jsem se
nerušit občasným zmáčknutím spouště fotoaparátu, protože i já jsem cítila,
že tyto okamžiky jsou výjimečné a pro všechny v kostele velmi cenné. Po
mši se před kostelem konalo nastupování do charitních vozů. Panovala zde
dobrá a veselá nálada, kdo s kým jel a zase pojede zpět. Nakonec byli
všichni v teple usazeni a mohli jet opět odpočívat do svých charitních
domovů. Během nastupování šla kolem třída malých dětí z mateřské školy a
bylo milé pozorovat, jak se všichni propletli dohromady, staří i ti nejmladší,
že život opravdu uplyne jako voda, ale co zůstává, jsou naše činy a
vzpomínky. Pan farář přál dobré zdraví našim seniorům a loučil se i s těmi
malými školáčky. Tímto dnem jsem se přesvědčila, že práce v Charitě Nový
Hrozenkov je velmi pestrá a může být svým způsobem požehnáním.
Ivana Hlaváčová,
public relations, vztahy s veřejností
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PÁR OTÁZEK NA MARUŠKU…
Marie Surá za svou šestnáctiletou praxi v Charitě patří k profesionálům, od
kterých bychom se mohli učit. Situace nám nepřála setkat se osobně, její
zkušenosti mě však opravdu zajímají, tak jsem ji alespoň poprosila, zda by
mi mohla odpovědět na pár mých otázek. Děkuji Ti, Maruško za tento
emailový rozhovor, za poctivou a náročnou práci, kterou jsi vykonávala řadu
let
a pomáhala tak těm nejpotřebnějším. Za celou Charitu Nový Hrozenkov Ti
přeji pevné zdraví, optimismus a elán do dalších let, nechť jsou tato léta
dobrá, naplňující a požehnáním pro Tebe.
Ivana Hlaváčová,
PR
1. Co osobně Tě vedlo pracovat v pomáhající profesi?
Asi bych řekla, že jsem k tomu byla „přivedena“. I když jsem, stejně jako moji
sourozenci, podědila po tatínkovi „mesiášský syndrom“, moje plány byly
akční. Proto jsem po maturitě odešla z domu a začala pracovat v Brně u Sv.
Anny na chirurgii. Neuměla jsem si představit jinou práci. Ale…už po 3
letech, kdy jsem ještě mezitím vyměnila Brno za Šternberk, jsem se, abych
tak řekla „bez vlastní viny“, dostala do Prahy, na II. Interní kliniku Na Slupi.
Bylo to na Praze 2, takže naši pacienti byli z velké části senioři. Dotkla se
mě jejich bezbrannost a potřeba mít vedle sebe někoho, kdo je má rád…
2. Jak dlouho jsi, Maruško, pracovala na Charitě, jakými provozy jsi
prošla?
Do Charity jsem přišla v březnu v roce 2005 a to hned do „Domečku“, kde
jsem doteď.
3. Mohla bys krátce představit, co obnášela Tvá práce?
Nastoupila jsem do přímé péče ke klientům a také jsem dělala práci
zdravotní sestry. Musím říct, že mě to opravdu bavilo a naplňovalo, protože
kromě péče, která je určitě základ, jsme vymýšleli pro naše staříčky i různá
rozptýlení a každý pracovník mohl přispět tím, co uměl, co ho bavilo. Do
aktivit jsme zapojovali všechny klienty, každého podle jeho možností. Takhle
to vlastně funguje dodnes. Časem jsem začala dělat zástupkyni vedoucí,
Zdišce Chrástecké, která na konci roku 2011 odešla. V dubnu 2012 jsem na
její místo nastoupila já. Součástí funkce je i část zdravotní, takže hodně
široký záběr. Musím říct, že mě stále překvapuje, co všechno má vedoucí na
starosti. Bohužel přibylo daleko víc „papírové“ práce než dřív, takže s klienty
není možné trávit tolik času, kolik bych chtěla. Myslím, že vedoucí by měl
16

CHARITNÍ LISTY

prosinec 2021

umět naslouchat, vnímat, vědět kam chce spolupracovníky dovést, neměl by
dělat rychlé závěry, ale měl by si stát za svým a musí umět rozhodnout.
K tomu by měl být ještě optimistický, empatický, taky pokorný, ale hlavně by
měl být šiřitelem naděje, a proto by měl být správně „zakotvený“. Řekla
bych, ve zkratce, že vedoucí má na starosti vytvářet a zabezpečit pohodové
a příjemné prostředí pro zaměstnance, aby mohli vytvářet pohodový a
příjemný život našim „staříčkům“. Ale nevím, jak moc se mi to dařilo
naplnit….
4. Co Ti tato práce dala a čemu jsi se, díky působení v Charitě
naučila?
Určitě jsem poznala spoustu skvělých lidí a můžu říci i přátel. Důležité pro
mě taky je, že jsem dělala práci, která měla a má veliký smysl. V době, kdy
trendem je být stále mladý a krásný se mi jenom potvrdilo, že zestárnout je
přirozené. Na každém člověku je totiž vidět, co všechno musel v životě unést
a taky jak se s tím uměl srovnat. Jejich vrásčité ruce a tváře a jejich oči, jsou
prostě krásní…Potvrdila se mi také zlatá slova mého tatínka, že
„nejdůležitější v životě jsou vztahy“. Naučila jsem se trpělivosti, asi i pokoře a
taky odpouštět, na druhou stranu nebát se i těžkých a neznámých úkolů,
nadhledu a důvěře v Boží pomoc.
5. Co bylo zase na této práci těžké a s čím ses trápila?
Těžké bylo skoro všechno, protože jsem nebyla „vyučená vedoucí“ a
najednou být nadřízená kolegům bylo zvláštní. Komunikovat se státními
institucemi, psát zprávy, odvolání, napsat Provozní řád atd., no, stálo mě to
hodně a hodně času i sil. Nejhorší bylo ale období nepochopení a nedůvěry,
ale co tě nezabije, to tě posílí…
6. Dokáže Tě něco rozhodit? A čím si zase dovedeš udělat dobrou
náladu?
Určitě nespravedlnost. Dobrou náladu mi vrátí třeba i maličkost. Například
předčítání vtipů jedné milé kolegyně u kávy nebo soudržnost naší skvělé
domečkové partie. Hlavně mě vždycky podrží a podpoří můj manžel, děcka,
rodina a kamarádi.
7. Co ráda děláš ve volném čase?
Chodím do chrámového sboru u nás na Hovězí, na Modlitby matek, taky
jsem zapojená ve skupince na úklid kostela. Máme rádi kolem sebe lidi,
proto nás těší návštěvy naše i našich synů. Máme několik tradičních akcí, už
víc než 20 let se setkáváme s přáteli v létě na táboráku a právě v době
17

CHARITNÍ LISTY

prosinec 2021

adventní děláme „nedělní odpolední koncerty“ se skupinou Učedníci a
máme z toho fakt radost.
8. Jaké máš plány do budoucna, jak budeš vyplňovat svůj čas, když
už nebudeš muset denně docházet do zaměstnání?
Musím říct, že nejsem plánovací typ. Snažím se řídit v životě několika
„moudry“ – „Žít tady a teď“, „Každý den má dost svých starostí“ a ještě, že
„Situaci budeme řešit, až nastane“. Takže, těším se, na to, co bude.
9. Co ráda čteš, vaříš, pečeš, jíš?
V posledních letech jsem četla spíš jen odbornou literaturu, knihu pouze
v době nemoci a to už je hodně dávno. Mám ráda historické romány,
životopisy a teď jsem si koupila knihu od Ladislava Heryána – Exotem na
této zemi, tak na tu se těším. Vařím většinou „vlastí neopakovatelné recepty“
a když je potřeba, peču docela ráda. Jím cokoli, mám ráda zeleninu a jsem
„masařka“
10. Máš nějaké své oblíbené místo, kde je Ti dobře nebo kam se
ráda vracíš? Kde dobíjíš svoji energii?
Mám ráda rána nebo večery na našem balkoně, když už se všechno zelená
a ptáčci jsou hlasití, taky kopec nad námi, Kapitánku. Odtud je vidět celá
dědina a skoro nikoho tu nepotkáte, ale jak to žije, slyšet je. Mám ráda
kopce
a hory u nás i na Slovensku, hodně jsem jich prošla pěšky s batohem na
zádech. A moc ráda se vracím do mojí milované rodné vísky, Brtnice na
Vysočině.
11. Můžeš nám popsat svou ideální dovolenou?
Je to velmi jednoduché, s dobrými lidmi, kdekoliv.
12. Co bys přála svým kolegyním v Charitě do budoucna?
Přála bych jim, aby je práce pro druhé naplňovala a aby se drželi Toho, kdo
jim může vždycky pomoci. Aby chodili rádi do Domečku a vlastně do všech
služeb, a aby měli dost sil dělit se o to dobré a krásné co mají v sobě
a že toho je….
Děkuji paní vedoucí Marušce Suré za dlouhodobou péči, kterou
věnovala klientům " Domečku" i Odlehčovací služby. Pod jejím
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vedením se křesťanské hodnoty naší charitní služby dále rozvíjely.
Ještě jednou za vše děkuji a přeji hodně zdraví a spokojenosti. D.
Martinková
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U NÁS UŽ JEŽÍŠEK BYL…
V pondělí 29. listopadu byl u nás Ježíšek v předstihu. Naše pečovatelky
a zdravotní sestřičky obdržely pod stromeček dárkové balíčky, které je velmi
potěšily. Našimi Ježíšky byla paní advokátka Mgr. Lenka Drápalová a
jednatel Realitní kanceláře AZ, pan Mgr. Jiří Březovják, a také Václava
Chromčáková se svou devítiletou dcerou, které vyrobily praktická a
elegantní pouzdra na papírové kapesníčky. Všechny naše obdarované
kolegyně byly velmi rády, že jejich práce je oceněna takovými milými
pozornostmi.
Všem dárcům děkujeme a přejeme jim klidné prožití vánočních svátků
v radosti, klidu a lásce. Mnoho hojnosti a naděje do příštího roku přeje
Charita Nový Hrozenkov.
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Pomoc
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+ služby od A
do Z
Zázemí
Nový
Hrozenkov

Tel.: 571 451 548
756 04, Nový Hrozenkov 504
 Ředitelka organizace| Ing. Danuše Martinková
 Získávání financí pro projekty, péče o dárce| Bc. Lucie Oriňáková
 Public relations| vztahy s veřejností| Bc. Ivana Hlaváčová
 Pokladna| Dana Ohryzková

Tel.: 606 771 510
Tel.: 604 211 679
Tel.: 734 685 464
Tel.: 734 875 593

Terénní služby
Tel.: 571 410 087
 Charitní pečovatelská služba, Osobní asistence
o vedoucí služby| Bc. Dana Haferníková
Tel.:
734 682 700
o vedoucí provozu| Bc. Zdeňka Kopecká
Tel.:728 324 457
 Domácí zdravotní péče, Domácí hospicová péče| Jarmila Škarpová Tel.: 737 572 190
 LÁVKA – sociální rehabilitace|
Tel.: 733 685 408
 Poradna sv. Rity - sociální poradenství| Eva Slováčková
Tel.: 728 324 494
 Půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek| Zdeněk Plánka Tel.: 730 190 401
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prosinec 2021
Tel.: 605 779 129

Víceúčelový charitní dům Halenkov
756 03 Halenkov 191
 Denní stacionář Slunečnice| Mgr. Vojtěch Petroš
 Odlehčovací služba |Marie Surá
 Sociální doprava – soc. autobus, minibus, auto| Jana Němečková

Tel.: 571 420 135

Dům pokojného stáří Nový Hrozenkov
756 04 Nový Hrozenkov 124
 Vedoucí Domu pokojného stáří| Marie Surá| Mgr. Lenka Kopřivová
 Sociální pracovnice| Bc. Eva Kameniczká

Tel.: 571 429 676

Tel.: 739 507 126
Tel.: 603 717 454
Tel.: 734 875 592

Tel.: 603 717 454
Tel.: 734 435 459

Naše služby můžete finančně podpořit. Děkujeme vám!
číslo bankovního účtu: 627344851/0100
reditel@nhrozenkov.charita.cz
www.nhrozenkov.charita.cz
Hlavní partner – Lesy augustiniánského opatství s.r.o.
Charitní listy – vydavatel Charita Nový Hrozenkov,
756 04 Nový Hrozenkov 504
www.nhrozenkov.charita.cz
Zpracovala Ivana Hlaváčová, náklad 400 ks.

Příští Charitní listy vyjdou na začátku ledna 2022. Není-li uvedeno jinak, pochází fotografie z archívu
CHNH. Fotografie plní ilustrační funkci.
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Přejeme vám požehnané
Vánoce
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